REF. MRB36087

799.000 € Àtic - En venda

Àtic en excel·lents condicions de 2 dormitoris amb 70m² terrassa en venda a Nueva
Andalucía
Espanya » Costa del Sol » Marbella » Nueva Andalucía » 29660
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DESCRIPCIÓ

Àtic dúplex de 2 dormitoris amb 70 m² de terrasses i
vistes al mar en venda amb molt ben situat a la millor
àrea de l'Alçambra, Vasari Vacation Resort.
Aquest àtic de dos dormitoris es troba a l'atractiva zona residencial d'AlzambraVasari, a només cinc minuts a peu de la glamurosa zona de Puerto Banús i de les
platges de Nova Andalusia.
El pis s'ha renovat recentment, per això es presenta en perfectes condicions. Durant
la renovació, es va ampliar la cuina, per deixar espai per a una cuina moderna a mida
completa amb una zona de menjador.
El pis compta amb un bonic saló amb una terrassa amb vistes a la zona de la piscina
comunitària i al mar. A continuació, hi ha la cuina completament nova que està
totalment equipada amb rentaplats, frigorífic-congelador i rentadora. A la planta
principal tenim un ampli dormitori amb armaris de paret i bany privat. El segon
dormitori es troba a la planta superior, també amb bany privat amb banyera i dutxa.
Aquest segon dormitori gaudeix també de la seva pròpia terrassa privada, amb
precioses vistes obertes als jardins exòtics ia la zona de la piscina, així com a Puerto
Banús i al Mediterrani.

lucasfox.cat/go/mrb36087
Vistes al mar , Terrassa,
Piscina climatitzada, Piscina,
Servei de consergeria, Ascensor,
Llum natural, Aparcament, Vistes, Vestidor,
Traster, Seguretat, Renovat,
Llicència turística, Interior,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Balcó, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic

Tota la vivenda es presenta equipada amb aire condicionat i calefacció. A més,
disposa d´una plaça d´aparcament privada i un ampli traster. El complex ofereix una
bonica piscina àmplia i està envoltada de palmeres i una font. Vasari Vacation Resort
posa a disposició de tots els seus residents una àmplia gamma de serveis perquè
puguin gaudir de tot allò que ofereix la Costa del Sol amb la major comoditat.
S'inclou una perruqueria, pistes de pàdel, servei de mainadera, trasllat a l'aeroport,
reserva del camp de golf o de la guingueta, entre d'altres.
A més de ser el lloc perfecte per a un segon habitatge o casa de vacances, Vasari
Vacation Resort també és una gran oportunitat com a inversió de lloguer, ja que la
ubicació del Resort és molt popular. Podeu utilitzar el servei de lloguer in situ,
utilitzar qualsevol altre servei de lloguer de tercers que vulgueu o fins i tot llogarvostè mateix.
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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